Intencje mszalne w tygodniu 2.05 - 9.05.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Ferdynand Szwast

Wtorek

18.00

o łaskę zdrowia dla Zofii Pytlak

Środa

18.00

+Danuta Czelniak - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od córki i wnuków

Piątek

18.00

za wszystkich chorych i cierpiących parafian

Sobota

18.00

+Kazimierz Czaja

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Helena, Florian, Teresa Pelczarscy

Niedziela

15.30

+Henryka Jaracz - od Rady Pedagogicznej z Łęk Dukielskich

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.05.2021 r.
1. Dziś 6 niedziela wielkanocna.
2. Za tydzień - 16 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
3. W miesiącu maju - codziennie - Nabożeństwa Majowe - połączone również
z konkursem maryjnym dla dzieci i dla dorosłych o godzinie 18.00.
4. W czwartek - 13 maja - 40 - rocznica zamachu na Jana Pawła II Papieża Polaka
i wspomnienie również wydarzeń fatimskich - w tym dniu - Modlitwa Różańcowa
w naszej parafii. Nie zapomnijmy o tej modlitwie...
5. Spotkanie przed dniem Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci i rodziców klasy
trzeciej - w poniedziałek - 10 maja na Mszy Świętej o godzinie 18.00.
6. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne we wtorek. Zapraszam również
innych chętnych parafian do modlitwy w ramach Akcji Katolickiej.
7. W poniedziałek, wtorek i w środę (10, 11,12, maja) Dni Krzyżowe - z modlitwą
o urodzaje la naszych pól. Udamy się z tą modlitwą - w zależności od pogodowej
aury - do krzyża misyjnego i ołtarz polowego.
8. W piątek - 14 maja - początek Nowenny modlitewnej przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świetego. Zapraszam kandydatów do sakramentu Bierzmowania.
9. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
10. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 15.05. proszę rodziny; Fornal, Mazur,
Dziadowicz. Dziękuję rodzinom; Kijowski, Huta, Kozubal za kwiaty i za ostatnie
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
12. Święcenia diakonatu w naszej Archidiecezji Przemyskiej odbędą się w niedziele
16 maja. Modlimy się za 6 kandydatów do sakramentu kapłaństwa przez dar
święceń diakonatu.
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Karmie Was tym,
czym sam żyję...
6 Niedziela Wielkanocna
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili i by owoc
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec,
o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali”...
z Ewangelii według Św. Jana (J 15,9-17)
Tak, jeden z największych paradoksów
chrześcijaństwa to właśnie to, że świat nie stał się wcale lepszy, gdy Jezus umierał
na krzyżu. A wręcz przeciwnie, śmierci Jezusa towarzyszyły wyzwiska, drwiny,
przekleństwa, ciemność, agresja. Ale to właśnie wtedy - w tym kryzysie Wielkiego
Piątku - nie po nawróceniu pierwszych uczniów, dokonało się odkupienie win.
W jednej z pieśni religijnych śpiewamy: „I chodź ze Mną zbawiać świat, dwudziesty
pierwszy już wiek”... Święty Paweł tłumaczy Tymoteuszowi jak ma rozumieć też
tę zachętę: „Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze,
w czystości. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu. W tych rzeczach się ćwicz.
To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”…
Tak, żyć paradoksem Ewangelii, Dobrej Nowiny…oto zadanie i dla nas na dziś, na
teraz... I jeszcze jedno będąc Chrystusowymi przyznawajmy się do Kościoła.
Nie czekając, aż świat stanie się lepszy, zacznijmy go zmieniać we współpracy
z Łaską Bożą , już dziś, teraz i tutaj gdzie jesteśmy...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż
mieć…
Nasz Bóg, to Trójca
Święta.
Cz. 2.
Współcześni chrześcijanie mają
dziś bardzo poważny problem do
rozwiązania, a dotyczy on wiary
w Trójcę Świętą. Wielu bowiem wierzących słowem „Bóg” określa tylko Boga
Ojca, ewentualnie Jezusa Chrystusa, a najczęściej pomijany jest milczeniem Duch
Święty. Dość znaczna liczba chrześcijan ma nawet i tzw. „ciche dni” z Duchem
Świętym przez większą część swego życia.
Apostołowie wiedzieli, że nie każdy chrześcijanin ma zdolność poznawania Boga,
Boga poznaje się bowiem całym sobą, całym sercem i umysłem. Bez modlitwy
kontemplacyjnej, pełnego rozmiłowania w Bogu człowiek jest zbyt zmysłowy
w swoich wyobrażeniach o Bogu, i to jest dla niego ograniczeniem. Święty Paweł
przestrzega przed takim chłodnym racjonalizmem: „Człowiek zmysłowy bowiem
nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może
tego poznać, bo tylko Duchem można to zrozumieć” (1 Kor 2, 14).
Już w Starym Testamencie Bóg domaga się, abyśmy kochali Go całym sercem,
całym umysłem i całą wolą, bo wtedy należymy do Niego.
Apostołowie doświadczyli tego, że również głoszenie i ewangelizacja są domeną
i darem Ducha Świętego. Zarówno głoszący, jak i słuchający mają być otwarci
i przygotowani na prowadzenie przez Ducha Świetego - Parakleta. Dlatego Paweł
Apostoł wyraźnie stwierdza: „A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów
ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe
sprawy tym, którzy są z Ducha” (1 Kor 2, 13).
Zdarza się, że kaznodzieje już na początku homilii czy kazania rezygnują z próby
wyjaśniania prawdy o Trójcy Świętej zamiast poddać się Duchowi Świętemu
przez ufną modlitwę. Św. Augustyn nazywał Ducha Świętego Wewnętrznym
Mistrzem i uważał, że Jego pomoc jest potrzebna głoszącym, jak i słuchającym.
Ani jedni, ani drudzy nie byliby w stanie zrozumieć Bożej nauki ani też poznać
Trójcy Świętej bez pomocy Ducha. W tym znajduje się wyjaśnienie, dlaczego tak
bardzo odczuwamy trudność ze zrozumieniem Trójcy Świętej. Uczelnie katolickie
Seminaria Duchowne muszą wychować nowe zastępy chrześcijan, którzy będą
wiedzieli, jak korzystać z mądrości Ducha Świętego, którego Chrystus udzielił
Kościołowi. Nie można uprawiać teologii w oparciu jedynie o wiedzę rozumową,
przy ignorowaniu Ducha Świętego jako Wewnętrznego Nauczyciela i Mistrza.
Pamiętajmy o tym, że wiara chrześcijańska to owoc modlitwy serca, to również
wzrastanie we wspólnocie Kościoła.

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Litania Loretańska do Maryi, Matki Bożej.
Słowo „litania” oznacza w języku greckim prośbę. Początki Litanii Loretańskiej
sięgają XII wieku i wbrew nazwie, wiążą się nie z Loreto, ale z Francją. Wzorem
dla jej twórców była poezja rycerska i nazywanie Maryi „Panią”.
W języku polskim nie mamy takiego wyrażenia, ale do Matki Bożej jako do „naszej
Pani” zwracamy się chociażby w języku angielskim - Our Lady, francuskim - Notre
Dame czy włoskim - Madonnna - Mia Donna (nawet bardziej osobiście: „moja
Pani”)... W różnych wersjach ten sposób pisania wezwań litanijnych do Matki
Bożej rozprzestrzenił się po całej Europie już w XII wieku. Wersję, która była
śpiewana w sanktuarium w Loreto, zatwierdził papież Sykstus V w 1585 r.
i dlatego nazwa Loretańska, znana i nam współczesnym.
W Litanii Loretańskiej mamy aż cztery grupy wezwań, które mają nam pomóc
„zrozumieć” Matkę Bożą; ale nie tylko Ją samą, chyba też trochę Pana Boga.
Tekst Litanii, może stać się dla nas jak ważne rekolekcje, jak zapis kolejnych
punktów do rozmyślania nad Maryją. Śpiewając kolejne wezwania dodajemy;
„Módl się za nami”... Nie precyzujemy naszych próśb pewni, że roztropniej niż
my sami Maryja dostrzeże nasze braki i zaradzi naszym potrzebom. Włączmy się
w tą maryjną modlitwę w miesiącu maju również przed kapliczkami czy w naszych
damach. Pielęgnujmy ten wyraz maryjności w wierze. Maryja zawsze bierze
w obronę swoich czcicieli. Pamiętajmy o tym.

